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De Bergrede 
 
Mattheüs 5 
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet 
gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota 
noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 
19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd 
hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie 
dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der 
hemelen. 
20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der 
Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 
21 Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die 
zal strafbaar zijn door het gericht. 
22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het 
gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar 
wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. 
23 Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder 
iets tegen u heeft; 
24 Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en 
komt dan en offert uw gave. 
25 Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg 
zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den 
dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt. 
26 Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult 
betaald hebben. 
27 Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. 
28 Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede 
overspel in zijn hart met haar gedaan. 
29 Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat 
een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 
30 En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat 
een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 
31 Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief. 
32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die 
maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. 
33 Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar 
gij zult den Heere uw eden houden. 
34 Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; 
35 Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is 
de stad des groten Konings; 
36 Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; 
37 Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze. 
38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. 
39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, 
keert hem ook de andere toe;  
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40 En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; 
41 En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen. 
42 Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil. 
43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij 
haten. 
44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u 
haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; 
45 Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon 
opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet 
hetzelfde? 
47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de 
tollenaars alzo? 
48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. 
 
Een schepje bovenop 
 
De Heere Jezus houdt zijn toehoorders de Wet voor. ‘Gij hebt gehoord dat er geschreven 
is…’, en ‘door de ouden is gezegd…’. Dit zijn verwijzingen naar de Wet. Maar Hij is niet bereid 
om iets aan de Wet tekort te doen. Wij krijgen eerder het idee dat de Heere Jezus er zelfs 
nog een schepje bovenop doet! De Heere Jezus zegt in feite dat de Wet eigenlijk nog veel 
zwaarder is. Want alleen al bij zondige begeerten of gedachten zijn we in overtreding. Of we 
deze zondige gedachten uitvoeren of niet, dat maakt geen verschil. 
 
Gij zult geen overspel doen 
 
’Gij zult geen overspel doen’, zegt de Wet. Maar de Heere Jezus zegt; ‘als je alleen al kijkt om 
te begeren, heeft iemand al overspel gedaan’. Dat is pittig. Overspel zouden we dan nog 
kunnen voorkomen, maar iemand zien, en in gedachten begeren, kan gebeuren voordat je er 
erg in hebt. Dat is niet te voorkomen. Onze gedachten komen en gaan, en kunnen wij 
immers nauwelijks sturen. Maar wat je er tegen kunt doen, staat in de volgende verzen… 
 
Mattheüs 5 
29 Indien dan uw rechteroog u ergert (=doet struikelen), trekt het uit, en werpt het van u; 
want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen 
worde. 
30 En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat 
een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 
 
Het Oude Verbond der Wet 
 
De Heere Jezus haalt de Wet aan. Ten tijde van de Heere Jezus leefde men onder de Wet.  
Het Oude Verbond der Wet liep wel tegen het einde, maar werd pas vervuld bij de dood en  
Opstanding van de Christus. Dus de Heere Jezus hanteert hier dan ook de Wet. De Heere 
Jezus geeft uitleg. Hij zegt hoe het allemaal in elkaar zit, wat de strekking ervan is. 
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Doe dit, en gij zult leven 
 
Deuteronomium 6 
24 En de HEERE gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen (=ontzag hebben voor) 
den HEERE, onzen God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk 
het te dezen dage is. 
25 En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor 
het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft. 
 
Leviticus 18 
1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
2 Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Ik ben de HEERE, uw God! 
3 Gij zult niet doen naar de werken des Egyptischen lands, waarin gij gewoond hebt; en naar 
de werken des lands Kanaän, waarheen Ik u brenge, zult gij niet doen, en zult in hun 
inzettingen niet wandelen. 
4 Mijn rechten zult gij doen, en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik 
ben de HEERE, uw God! 
5 Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal 
door dezelve leven; Ik ben de HEERE! 
 
De zondaar zal sterven 
 
Ezechiël 18 
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; 
de ziel, die zondigt, die zal sterven. 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen zoonstelling verkrijgen zouden. 
 
De Wet, onder het Oude Verbond, schrijft voor dat de zondaar zal sterven. De Heere Jezus is, 
plaatsvervangend, voor ons zondaren, gestorven. De Heere Jezus droeg als Losser de zonden 
van de hele mensheid, en moest dus sterven. Daarmee heeft Hij de eis van de Wet vervuld. 
In Zijn Opstanding begon het Nieuwe Verbond der Genade. In Zijn Opstanding was de Heere 
Jezus Christus de Eersteling van een nieuwe Schepping. 
 
Het is onmogelijk om de hele Wet te doen 
 
De Israëlieten, de toehoorders van de Heere Jezus, behoorden te weten dat de Wet zegt; 
‘doet deze dingen, en gij zult leven’. De Wet te houden, was de enige manier om daaruit 
leven te ontvangen. Maar zelfs als wij de Wet oppervlakkig lezen, zien wij eigenlijk al direct 
dat de mens zich onmogelijk aan al deze zaken kan houden. Er is er vast wel één gebod waar 
we ons niet aan hebben gehouden. Bovendien waren er veel meer artikelen dan deze 
geboden die de Heere Jezus noemt. En als men één lid van de Wet volbrengt, is men 
schuldenaar om de hele Wet te doen. Anders is alles tevergeefs. Onmogelijk dus... 
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Galaten 5 
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 
met het juk der dienstbaarheid bevangen.  
2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.  
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is 
de gehele wet te doen.  
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de 
genade vervallen. 
 
Ons vleselijk lichaam kán niet anders dan zondigen 
 
Romeinen 8 
7 Daarom dat het bedenken des vleses (de oude mens; de natuurlijke mens) vijandschap is 
tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. 
8 En die in het vlees zijn (de oude mens, de natuurlijke mens), kunnen Gode niet behagen. 
 
De mens kán niet gehoorzamen aan de Wet, staat in de Bijbel. En wat doet men dan om 
anderen tóch onder de Wet te plaatsen? Dan komt men aanzetten met de Bergrede…(!) 
Maar men past ‘m niet toe, want dat lukt natuurlijk niet. Men haalt er stukjes van los; er 
worden enkele zaken uit geciteerd. Voor wat goed uitkomt. Voor eigen doeleinden. Wij, als 
kinderen van God, houden ons primair niet aan de Bergrede. Wij leven niet onder de Wet. 
Onder geen enkele Wet. En dus ook niet onder de Bergrede.  
 
Norm voor een Christelijk leven? 
 
Nog steeds zijn er Christenen die deze Bergrede, en de Wet, zien als norm voor het dagelijks 
leven van een gelovige. Waarom wordt ie dan niet toegepast? Nou, omdat het dus niet 
werkt! Want welke delen van ons lichaam zouden we nog overhouden, als we alles moesten 
afhakken wat ons doet struikelen?? Het oog en de rechterhand en…De oude mens houdt 
zich nu eenmaal niet aan de Wet van God. Omdat hij dat niet kan. De mens kan zich aan 
geen enkele Wet houden. Ons vleselijk lichaam is zondig geboren. Wij hebben te maken met 
de erfzonde. (zie ook de studie ‘Wat is erfzonde?’) 
 
Evangelische Omroep 
 
De EO zegt online dat ‘de Bergrede voor mensen is, die graag willen leven zoals God het wil. 
De Heere Jezus legt in de Bergrede precies uit wat Hij van Zijn leerlingen verwacht’. Daarmee 
slaat ook de EO de plank finaal mis. Wij hoeven voor God namelijk aan geen enkele regel of 
Wet te voldoen. Wij leven niet meer onder het Oude Verbond der Wet, maar onder het 
Nieuwe Verbond der Genade. Het enige wat Hij vraagt, is een gelovig hart. (zie ook de studie 
‘Alleen geloof’) 
 
Alleen door geloof gerechtvaardigd voor God 
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
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12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; 
opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 
door de wet is de kennis der zonde. 
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten: 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is; 
 
Afdingen en afbreuk  
 
Wat men vandaag doet met de Bergrede, deed men ten tijde van de Heere Jezus met de 
Wet. Men zegt de Bergrede te  hanteren, maar doet het niet. Vooral Christelijke politieke 
partijen hebben hier een handje van. Men gaat eerst afdingen op de zaken die de Heere 
Jezus genoemd heeft. De Farizeeën, ten tijde van de Heere Jezus, deden exact hetzelfde met 
de Wet. De Oud Testamentische Wet zodanig interpreteren dat ermee viel te dealen. Men 
had dus wel degelijk door dat er niet onder de Wet van God te leven viel.  
 
Regel op regel 
 
Jesaja 28 
13 Zo zal hun het woord des HEEREN zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, 
regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, 
en verbreken, en verstrikt en gevangen worden. 
 
De regels stapelden zich op, maar daarmee deed men de Wet van God juist tekort. En in 
feite gaat de Heere Jezus in deze redevoering in op het doen en laten van de 
Schriftgeleerden en de Farizeeën; de Wet hanteren, en er vervolgens afbreuk aan doen. 
 
Mattheüs 5 
20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der 
Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.( de Heere Jezus zegt; 
jullie moeten beter zijn dan de Schriftgeleerden, anders komen jullie er zéker niet…) 
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Eigen interpretatie van de Wet 
 
Daarom kon Paulus ook zeggen dat hij, naar de rechtvaardigheid die uit de Wet van God 
was, onberispelijk was. Hij bedoelde hiermee dat hij zich gehouden heeft aan de 
interpretatie van de Wet, zoals die gangbaar was in Israël. De interpretatie van de 
Schriftgeleerden en Farizeeën. Maar bij andere gelegenheid was hij zeer duidelijk; aan de 
Wet van God is niet te voldoen. 
 
Filippensen 3 
5 Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een 
Hebreër uit de Hebreën, naar de wet een Farizeër; 
6 Naar den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, 
zijnde onberispelijk. 
7 Maar hetgeen mij gewin was (Paulus had aanzien als Wetgeleerde), dat heb ik om Christus' 
wil schade geacht. 
 
Het vlees, de oude mens, kán niet anders dan zondigen 
 
Romeinen 7 
12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. 
13 Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood 
geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede den 
dood; opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod. 
14 Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 
15 Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik 
haat, dat doe ik. 
16 En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. 
17 Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 
18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij 
mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 
19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 
20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die 
in mij woont. 
21 Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. 
22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens (de nieuwe mens in 
Christus); 
23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en 
mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. 
24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 
25 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. 
26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed (de nieuwe mens in Christus)de wet Gods, maar 
met het vlees de wet der zonde.(de oude mens kan niet anders dan zondigen, maar God ziet 
ons alleen naar de nieuwe mens in Christus; onberispelijk en dus volmaakt) 
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Geen verbetering  
 
De Wet kan nooit de verbetering van de oude mens tot doel hebben gehad. Alsof de Heere 
niet weet dat de zondige natuur van de mens onverbeterlijk is! De Heere heeft de Wet niet 
gegeven om de mens te verbeteren. Daar was meer voor nodig… 
 
De heerschappij van de zonde is overwonnen 
 
Door Zijn dood en Opstanding zijn wij, in Hem, nieuwe schepselen. De Heere heeft daarmee 
de heerschappij van de zonden overwonnen. De zonden van de oude mens zijn er nog wel, 
maar behoren tot de oude Schepping, en die oude Schepping is dood voor God. (zie studie 
‘wat is erfzonde’) Wij leven nog in ons oude vlees, en zondigen gewoon door, maar de 
Genade van de Heere Jezus Christus is krachtiger dan onze zonden. Hij heeft immers de 
zonde overwonnen?! De Wet is aan het kruis genageld. 
 
1 Korinthe 15 
55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 
56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 
 
Kolossensen 2 
13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede 
levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; 
14 Uitgewist hebbende het handschrift (de Wet), dat tegen ons was, in inzettingen 
bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve (de Wet) uit het 
midden weggenomen, hetzelve (de Wet) aan het kruis genageld hebbende; 
 
Nieuwe Schepping 
 
Door Zijn dood en Opstanding zijn wij, in Christus, Eerstelingen van de nieuwe Schepping. En 
God rekent alleen met die nieuwe Schepping. Wij hebben, in Christus, de Goddelijke natuur 
ontvangen, en kúnnen daardoor, in de ogen van God, niet zondigen. Daarom zou een 
Christen zich niet meer laten leiden door de Wet, maar door de in hem wonende Geest van 
Christus, oftewel de nieuwe mens. Wij zouden de oude mens voor dood houden. Dat doet 
God immers ook! 
 
2 Petrus 1 

4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig (= de nieuwe mens in Christus) zoudt worden, nadat gij 
ontvloden zijt het verderf (= de natuurlijke, oude mens) dat in de wereld is door 
begeerlijkheid.   
 
Galaten 5  
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees (= de natuurlijke, oude mens) gekruist met 
de bewegingen en begeerlijkheden. 
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.(= de nieuwe 
mens in Christus) 
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1 Johannes 3  
9 Een iegelijk, die uit God geboren is wedergeboren is , die doet de zonde niet, want Zijn zaad 
blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.hij is wedergeboren dus 
een nieuw schepsel 
 
Terug naar de Bergrede 
 
De Heere Jezus zegt dus tegen Zijn toehoorders dat de Wet anders in elkaar zit dan de 
Farizeeën en Schriftgeleerden zeggen. Zij deden immers afbreuk aan de Wet van God. Zij 
maakten regels en interpretaties zodat aan de Wet kon worden voldaan. De Heere Jezus laat 
zien dat de mens helemaal niet aan de eisen van de Wet kan voldoen… 
 
Raka 
 
Mattheüs 5 
20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der 
Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 
21 Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die 
zal strafbaar zijn door het gericht. 
22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het 
gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! (=leeghoofd) die zal strafbaar zijn door den groten 
raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. 
 
Juiste interpretatie 
 
De Heere Jezus zegt dat zij beter moeten zijn dan de Schriftgeleerden zeggen, anders zullen 
zij het Koninkrijk niet ingaan. De Heere Jezus laat zien dat de interpretatie van de 
Schriftgeleerden en Farizeeën tekort doet aan de Wet. Het was niet genoeg. Vervolgens 
geeft de Heere enkele voorbeelden uit de Wet, met de juiste interpretatie. Daar kan men 
niet aan voldoen.  
 
Gij zult niet doden 
 
Mattheüs 5 
22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het 
gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! (=leeghoofd) die zal strafbaar zijn door den groten 
raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. 
 
De Wet van ‘gij zult niet doden’, wordt door de Heere Jezus veel breder toegepast, en toch 
nog letterlijk. Doden betekent veel meer dan ‘iemand vermoorden’. Doden betekent in de 
Bijbel altijd ‘scheiding maken’. Dood is scheiding. De wereld is dood, dus afgescheiden van 
God. De mens die zal zondigen, zal de dood sterven. Adam ging niet dood, maar de band 
werd verbroken. Als wij dus scheiding maken in contacten, in gemeenschappen, worden 
(werden) wij door de Wet geoordeeld. Alle scheidingmakerij is verboden voor de Wet. God 
doet namelijk precies het tegenovergestelde; Hij maakt leven, Hij brengt gemeenschap. Hij 
verzoent de mens met Zich. Dat is wat God doet. Dat is wat God bedoeld met deze Wet. 
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Genesis 2 
17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want 
ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.(Adam stierf niet letterlijk, maar vanaf 
het eten van de boom, heeft God het contact met Adam verbroken) 
 
‘Verzoenen’, is het tegenovergestelde van ‘doden’ 
 
Mattheüs 5 
23 Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder 
iets tegen u heeft; 
24 Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en 
komt dan en offert uw gave. 
25 Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg 
zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den 
dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt. 
26 Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult 
betaald hebben. 
 
Kolossensen 1 
19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 
20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg 
ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de 
dingen die in de hemelen zijn. 
 
Geen verzwaring 
 
De Wet wordt door de Heere Jezus breder toegepast, maar is nog steeds de letterlijke 
betekenis. En zo gaat dat met de hele Bergrede. Het is geen verzwaring van de Wet. De 
Heere Jezus doet er geen schepje bovenop. De Heere verklaart de zaken gewoon breder. Het 
is de Wet zoals bedoeld door God! Het uitvoeren daarvan zou onze maatschappij zeker ten 
goede komen…Niet alleen je naaste liefhebben, maar ook je vijanden! Dat zou een 
zondeloze wereld zijn! Dat zijn de regels die God oplegt aan de Schepping! Dit is geen nieuwe 
Wet, maar de interpretatie die God Zélf van Zijn Eigen Goddelijke Wet geeft! Het gaat niet 
zozeer om zaken die men niet mag doen alswel over gedachten en houding, het gaat om een 
manier van leven.  
 
Wat is daarop jouw antwoord? 
 
Mattheüs 5 
43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij 
haten.(=terzijde stellen) 
44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u 
haten (=terzijde stellen); en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; 
-- 
46 Want indien gij liefhebt, die ú liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet 
hetzelfde?  
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47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de 
tollenaars alzo? (de Heere had niks tegen tollenaars, maar de Jóden wel, dus Hij gebruikt hen 
als voorbeeld!) 
48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. 
 
Moeilijker wordt het pas als de Heere zegt: ‘je moet je vijanden liefhebben’, en ‘zegent ze 
die u vervloeken’. Want iemand liefhebben die jóu liefheeft, is niet zo moeilijk! En als de 
Heere Jezus zegt dat zélfs onze zondige gedachten ons al veroordelen, waar blijven we dan??  
Onze oude, natuurlijke mens is zondig. Uit zondige gedachten, komen zondige daden voort. 
Wat zou ons antwoord aan God zijn, op al deze zaken die genoemd worden in de Bergrede? 
Als we niet hoogmoedig zijn, zoals het Volk Israël, dan zouden wij zeggen: ‘Heere, dit gaat 
ons niet lukken. Hieraan kunnen wij niet voldoen. Wees mij zondaar genadig’. 
 
Wij zullen álles doen wat de Heere gezegd heeft 
 
Exodus 19 
4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der 
arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. 
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij 
tot de kinderen Israëls spreken zult. 
7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze 
woorden, die de HEERE hem geboden had. 
8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen 
wij doen! (‘iets doen’, is wérken! Maar men had moeten geloven) En Mozes bracht de 
woorden des volks weder tot den HEERE. 
 
Toen de Heere Zijn Wet gaf aan Israël, zei het Volk: ‘Al wat de Heere gesproken heeft, zullen 
wij doen’. Dat is hoogmoedig. Israël had natuurlijk moeten zeggen dat zij daar niet aan kon 
voldoen. Zij had moeten zeggen; ‘Geef mij Uw Genade, in plaats van die Wet’. Maar Israël 
wilde de Wet, en vervolgens deed zij er afbreuk aan. Want om eraan te kunnen voldoen, 
interpreteerde zij de Wet zodanig dat ermee te leven viel. En wat zeggen veel Christenen 
hedentendage? ‘Geef mij de Bergrede’, en vervolgens doet men er afbreuk aan.  
 
Zalig de zachtmoedigen 
 
Mattheüs 5 
5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. 
 
Spreuken 29 
23 De hoogmoed des mensen zal hem vernederen; maar de nederige van geest zal de eer 
vasthouden. 
 
Zalig zijn de zachtmoedigen. Zachtmoedig is zacht van aard. Nederig. Zachtmoedigheid laat 
zich vormen door geloof. Zachtmoedigheid valt nog te kneden door God. Het 
tegenovergestelde is hoogmoedig en halsstarrig. Dat is onbuigzaam en weerspannig. 
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Arrogantie. De Wet accepteren is geen nederigheid, maar hoogmoedigheid. En hoogmoed 
komt voor de val…Want de Wet kán door de mens niet worden volbracht.  
 
Handelingen 15 
10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk (juk der Wet) op den hals der discipelen te 
leggen, hetwelk noch onze vaders (eerdere generaties), noch wij hebben kunnen dragen? 
11 Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke 
wijze als ook zij. 
 
Hebreeën 12 
20 (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden (de Wet; de Stenen Tafelen) werd: 
Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten 
worden. 
 
De Wet toepassen op broeders en zusters 
 
De Bergrede van de Heere Jezus was in de dagen van de Wet. En de Farizeeën en 
Schriftgeleerden zeiden dat men onder de Wet moest leven. Men zou de Wet Gods 
houden… De Heere verschijnt daartussen, en Hij vertelt niks tegenovergestelds. Hij bevestigt 
in feite de Wet. Maar, zegt Hij, je bent hoogmoedig als je denkt dat je deze Wet moet 
toepassen op je broeders. Je hoeft jouw medemens niet onder de Wet te brengen.  
 
De overspelige vrouw 
 
Johannes 8 
3 En de Schriftgeleerden en de Farizeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen. 
4 En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de 
daad zelve gegrepen, overspel begaande. 
5 En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat 
zegt Gij? 
6 En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar 
Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde. 
7 En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden zonder 
zonde is, werpe eerst den steen op haar. 
8 En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde. 
9 Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den 
andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de 
vrouw in het midden staande. 
10 En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar 
zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? 
11 En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, 
en zondig niet meer. 
 
Die zonder zonde is, werpe de eerste steen 
 
De Heere Jezus zegt niet, dat de overspelige vrouw niet gestenigd moet worden. Nee, Hij 
zegt dat degene die zonder zonde is, de eerste steen dan maar moet werpen. De Heere Jezus 
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kende de Wet beter dan de Schriftgeleerden. Volgens de Wet moet namelijk degene die 
iemand anders (terecht) beschuldigt, ook optreden als beul. De Wet zegt dat degenen die 
beschuldigen, ook het vonnis moeten voltrekken. De Wet zegt dat de aanklager de Wet dan 
maar moet uitvoeren. Maar niemand van de aanklagers had het recht om deze vrouw te 
veroordelen. Zijzelf waren net zo schuldig aan de Wet Gods. De Heere ontbond de Wet niet, 
maar Hij liet zien wat de Bijbelse wijze van Wet houden inhield. En dat was niet de manier 
van de Farizeeën en Schriftgeleerden. 
 
Niet gekomen om de Wet te ontbinden 
 
Mattheüs 5 
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet 
gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 
 
Je kunt de Wet niet vervullen, als je je er niet aan houdt…De Heere Jezus zegt duidelijk dat 
Hij niet gekomen is om de Wet te ontbinden. Hij is gekomen om de Wet te vervullen. De 
Heere Jezus deed wat de Wet zei. Alles wat Hij de omstanders vertelde in de Bergrede, daar 
voldeed de Heere Jezus aan: ‘Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel 
dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen’… Wij 
waren vijanden van God, maar de Heere Jezus gaf Zijn Leven voor ons!! 
 
Wij waren zondaars 
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Romeinen 5 
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog 
zondaars waren. 
 
Toen wij nog vijanden van God waren, toen wij nog zondaren waren, zijn wij verzoend met 
God door de dood van Zijn Zoon. Hij gaf Zijn Leven voor vijanden, voor onrechtvaardigen. Hij 
had ons lief, en zegende ons. En nog steeds bidt Hij voor ons. Dít is de manier waarop de 
Wet vervuld wordt. Niet door ons. Want wij kunnen de Wet niet vervullen. Maar de Heere 
heeft de Wet volbracht. Hij heef de Wet uitgevoerd, want Hij hield Zich aan het Verbond. En 
na Zijn dood was de Wet ontbonden, maar nádat hij vervuld was. De Wet werd niet 
ontbonden omdat de Heere er niet aan kon voldoen… 
 
De Profeten vervullen 
 
Mattheüs 5 
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet 
gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 
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Er staat niet alleen dat de Heere Jezus is gekomen om de Wét te vervullen, maar er staat ook 
dat Hij is gekomen om de profeten te vervullen. Profetieën zijn uitspraken over 
gebeurtenissen die in de toekomst zullen plaatsvinden. Nou, als zo’n gebeurtenis dan heeft 
plaatsgevonden, is de profetie vervuld. Dat is niet het ontbinden van de profeten! Ontbinden 
van de profeten zou zijn als je de profetieën naast je neerlegt, of er een eigen draai aan 
geeft. Zo van; ‘Er zijn Beloften aan Israël gedaan in het verleden, maar Israël wilde niet, dus 
die profetie gaat niet door’.  
 
Geen zin in… 
 
‘Natuurlijk staan er profetieën in het Oude Testament over het Koninkrijk van Christus hier 
op aarde, maar dat gaat niet door, want Israël had er geen zin in…’ Dan ben je de profeten 
dus aan het ontbinden. Alsof God een voorstel doet, en de mensen dat gewoon kunnen  
afwijzen als ze er geen zin in hebben! Als God Beloften doet, worden ze vervuld. Punt. De 
profeten worden vervuld, ondanks de onwil, en ondanks het ongeloof van mensen of 
volkeren. Tot nu toe heeft Hij al veel profetieën vervuld. Alles wat werd aangekondigd zal 
uiteindelijk daadwerkelijk worden volvoerd. De profeten zullen allemaal vervuld worden. Het 
staat er toch?! 
 
2 Korinthe 1 
18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen. 
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door 
mij, en Silvanus, en Timotheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.(de Heere is 
niet iemand die ja zegt, en nee bedoeld) 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. 
 
Jesaja 55 
10 Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet 
wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en 
zaad geve den zaaier, en brood den eter; 
11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij 
wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, 
waartoe Ik het zende. (Zijn Woord zal doen hetgeen Hém behaagt, en zal volbrengen wat Hij 
gebiedt) 
 
De Wet vervullen 
 
Mattheüs 5 
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet 
gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 
 
Lukas 24 
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 
dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de 
Profeten, en Psalmen. 
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 
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Het woord ‘vervullen’ wordt, in Mattheüs vijf, niet alleen bij profetieën gebruikt, maar ook 
gebruikt bij de Wet. Dit op zich, zegt al dat de Wet geen leefregel voor de mens is. Het 
verklaart de werkelijke functie van de Wet. De Wet is namelijk profetie.  
 
De Wet illustreert wat de profeten zeggen 
 
Hebreeën 10 
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der 
zaken  (de Wet is dus typologie! De Wet is een beeld van onzienlijke zaken ), kan met 
dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, 
die daar toegaan. 
 
De Wet is een schaduw van toekomende zaken.  Profetieën laten zien wat er nog komen zal 
in de toekomst, en de Wet geeft daar illustraties erbij. De plaatjes van hoe dat dan zal 
gebeuren. De profeten spreken bijvoorbeeld over het éénmalige Offer dat de Messias zou 
brengen, en de Wet illustreert hóe zo’n offer eruit ziet… 
 
De Wet met het hart geloven 
 
De Wet is niet door God aan de mens gegeven als norm waaruit hij zou leven. Dat kan de 
mens ook niet. Het is nooit de bedoeling geweest dat de mens de Wet zou uitvoeren. Dat is 
onmogelijk. De Wet is niet bedoeld dat de mens dingen zou doen met zijn handen, maar met 
zijn hart! Men zou de Wet geloven!   
 
Hebreeën 7 
19 Want de wet heeft geen ding volmaakt,(de Wet heeft in geen enkel opzicht volmaaktheid 
gebracht maar de aanleiding van een betere hoop (iets Beters treedt er voor in de plaats), 
door welke wij tot God genaken.(waardoor wij dichter tot God kunnen naderen).  
 
Gedenk der Wet 
 
In ongeveer de laatste woorden van het Oude Testament, in Maleachi vier, staat; ‘gedenk 
der Wet’. Denk aan de Wet. Er staat niet; doe de Wet. Door het gedenken en bestuderen van 
de Wet, kan men komen tot kennis van God.  Zoals bijvoorbeeld de tastelijke Tempel, en de 
Tabernakel, een beeld zijn van de ontastelijke en geestelijke Tempel, die later tot stand zou 
komen. Het één verklaart het ander…(zie studie ‘typologie in de Bijbel’) 
 
Maleachi 4 
4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, 
der inzettingen en rechten.(er staat niet; doe de Wet of doe de werken der Wet. Er staat 
gedenk de Wet) 
 
Psalm 119 
14 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom. 
15 Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten. 
16 Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet vergeten. 
17 Gimel. Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw woord beware. 
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18 Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet. 
 
De Wet is profetisch van karakter 
 
Hebreeën 10 
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der 
zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer 
heiligen degenen, die daar toegaan 
 
Alle onderdelen van de Wet, zijn dus illustraties van geestelijke dingen. De Wet is profetisch 
van karakter. De Wet is ook niet de vervulling van de Beloften aan Abraham, maar het is een 
illustratie van hóe de Beloften aan Abraham, onder het Nieuwe Verbond vervuld zouden 
worden. Namelijk door de Komst en het Werk van de Christus.  
 
Offers uit de Wet zijn een type 
 
De Wet zou vervuld worden, hebben we zojuist gelezen. En de Wet ís vervuld. De Wet 
spreekt (onder andere) over offers. En al die offers, waar de Wet over spreekt, zijn een 
voorafschaduwing van het éénmalige Offer van Christus. Zo kende de Wet ook een 
hogepriester. Het hogepriesterschap van Aäron, was onderdeel van de Wet. Dit was een 
type van het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus. Het Hogepriesterschap van het 
Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizédek. (zie ook de studies ‘Hogepriester’ en 
‘Hebreeën 9 en 10’)  
 
Psalm 110 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, 
naar de ordening van Melchizedek. 
 
Hebreeën 7 
11 Indien dan nu de volkomenheid door het Levietische priesterschap ware (want onder 
hetzelve heeft het volk de wet ontvangen), wat nood was het nog, dat een ander priester 
naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar 
de ordening van Aäron? 
12 Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering 
der wet.(Oude Verbond der Wet, oftewel de Wet van Mozes, werd onder Het Nieuwe 
Verbond veranderd in Wet des Geestes, oftewel Koninklijke Wet, oftewel Wet der Vrijheid, 
oftewel de Wet van Christus)  
 
Romeinen 8 
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 
vlees wandelen, maar naar den Geest. 
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der 
zonde en des doods. 
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De Wet is een Belofte 
 
Het Oude Verbond der Wet, is niks anders dan een Belofte. De Wet zegt; men moet dít en 
men moet dát, men moet niet zus, en men moet niet zo. Dit is niks anders dan een Belofte 
dat er Iemand zou komen die inderdaad zo zou doen. En dan niet volgens de uitleg van de 
Farizeeën, maar volgens de uitleg van God Zelf. Degene Die dit uitlegde, was tevens Degene 
Die Zich daaraan hield. De Heere Jezus Christus. Hij is de oorzaak van ons behoud. Hij is de 
oorzaak van onze Zaligheid. Hij heeft ons verlost van de Wet. Terwijl wij vijanden waren, had 
de Heere Jezus had Zijn vijanden lief.  
 
Galaten 4 
3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt (in slavernij 
gebracht) onder de eerste beginselen der wereld. (de Wet; wetten en regels 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen  aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 
 
Vijanden liefhebben 
 
Romeinen 7 
11 Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door 
hetzelve gedood. 
12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. 
13 Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood 
geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede den 
dood; opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod. 
14 Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 
15 Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik 
haat, dat doe ik. 
16 En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. 
 
De norm waarnaar Christenen zouden leven, is de Wet. Wat van ons Christenen verwacht 
zou worden, is dat wij onze vijanden liefhebben. Maar het is onmogelijk ons aan de Wet te 
houden. Maar in ons hart zouden wij de Wet onderschrijven. Met ons hart zouden wij deze 
dingen aanvaarden, zeggend; ‘ja, zó zou het moeten’. We zouden erkennen dat de wereld er 
volgens- de- Wet zou moeten uitzien; gij zult niet doden, gij zult uw vijanden liefhebben etc. 
Zó zou de Schepping moeten zijn. Gevuld met liefde. 
 
Vijanden van God 
 
Kolossensen 1 
21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze 
werken, nu ook verzoend, 
22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en 
onbeschuldiglijk voor Zich stellen; 
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23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de 
hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die 
onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben; 
 
Romeinen 5 
6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 
7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal 
mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog 
zondaars waren. 
9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden 
worden van den toorn. 
10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel 
meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 
 
Wij wáren vijanden van God. Maar doordat de Heere Jezus Zijn vijanden liefhad, zijn wij nu 
geen vijanden meer van God…In de Heere Christus Jezus zijn wij met God verzoend. De 
Heere Jezus kwam in een wereld die zich vijandig gedroeg tegenover Hem. De individuele 
mens staat van nature vijandig tegenover God. Elk natuurlijke mens, gelovig én ongelovig, is 
zondig. Maar God heeft niet alleen Zijn broeders lief, maar óók Zijn vijanden. Dáárom 
kunnen wij met Hem verzoend worden. 
 
Er is niemand rechtvaardig voor God 
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; 
opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 
door de wet is de kennis der zonde. 
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten: 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is; 
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25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een 
betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn 
onder de verdraagzaamheid Gods; 
26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 
rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 
27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de 
wet des geloofs. 
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de 
werken der wet. 
 
De zonden nemen toe onder de Wet 
 
Doordat de Wet gelegd is op de natuurlijke, oude mens, activeert de Wet alleen dátgene wat 
in die natuurlijke mens is. En aangezien er, in de ogen van God, geen goed woont in de 
natuurlijke mens, kan er ook door de Wet niks goeds uit voortkomen. Als je de oude, 
natuurlijke mens onder de Wet plaatst, zullen de zonden juist toenemen. Ik maak wel eens 
de volgende vergelijking; mijn vader was heel erg streng, en alle zaken die voor mij 
aantrekkelijk waren, verbood hij me. Het gevolg was dat ik alles gewoon tóch deed, maar 
dan achter zijn rug om…Hoe meer regels er zijn, hoe meer ze overtreden zullen worden. Dat 
is gewoon hoe de natuurlijke mens is. Wij zijn allemaal erfgenamen van Adam. 
 
Romeinen 5 
20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de 
zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; 
21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door 
rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere. 
 
Gij zult geen scheiding maken 
 
Er is rechtvaardigheid uit de Wet, en die rechtvaardigheid uit de Wet wordt in de Bergrede 
beschreven door de Heere Jezus. En Hij legt het niet uit op de manier van de Farizeeën, de 
oude natuurlijke mens, maar Hij legt het uit op de Goddelijke manier. Hij zegt; ‘gij zult niet 
doden, is precies hetzelfde als; gij zult geen ruziemaken…’ Het gaat erom dat er geen 
scheiding gemaakt zou worden. Gij zult niet doden, betekent ook ‘gij zult geen scheiding 
maken’. Geen valse getuigenis verklaren, betekent ook ‘gij zult geen scheiding maken’. Het is 
allemaal hetzelfde.  
 
God zij alles en in allen 
 
Het komt er allemaal op neer dat er geen verdeeldheid gebracht zou worden. De 
toekomende wereld, is precies het tegenovergestelde van déze oude wereld. In de nieuwe 
Schepping is God alles en in allen. Een wereld van eenheid. Een wereld zónder verdeeldheid. 
Als er geen scheiding meer is, is er ook geen dood meer… 
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Kolossensen 3 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en 
vrije; maar Christus is alles en in allen. 
 
1 Korinthe 15 
26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 
27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle 
dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen 
onderworpen heeft. 
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 
onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God 
zij alles in allen. 
 
De Wet blijft van kracht totdat de hemel en aarde voorbijgaan 
 
Mattheüs 5 
18 Want voorwaar (=let er op!) zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet 
een jota noch een tittel (=leestekens) van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn 
geschied. 
 
De Wet blijft totaal van kracht. Niet alleen de letters, maar zélfs alle leestekens. De Wet zal 
gehandhaafd worden, totdat alles geschied zal zijn. Maar er staat wél dat ie voorbijgaat... 
Wanneer? Nou, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan! Dus als wij de Wet niet kunnen 
houden, dan is er nog maar één hoop: dat de hemel en aarde zullen voorbijgaan. Dat staat er 
toch? 
 
Alles is nieuw geworden 
 
De Wet is gelegd op deze oude Schepping, op de Hemel en de aarde. En de Heere zegt dat 
zolang de wereld bestaat, de Wet zal blijven. De Wet is een juridische aangelegenheid. Maar 
volgens diezelfde Wet, volgens deze juridische regels, zíjn inmiddels de Hemel en aarde 
voorbijgegaan. Dat is al gebeurd! Het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw 
geworden! Er is een nieuwe Schepping! 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Gestorven voor de hele wereld 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
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1 Johannes 2 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor 
de zonden der gehele wereld. 
 
De nieuwe Schepping wordt al vanaf het begin van de Bijbel beloofd. Een nieuwe Hemel, en 
een nieuwe aarde zou er komen, door de dood en Opstanding van de Christus. Dat is al 
gebeurd, maar we zien de nieuwe Hemel en de aarde niet. Maar tóch is de oude Schepping 
voorbij. Niet in feite, de facto, maar wél de jure, oftewel volgens het recht. Juridisch is deze 
oude Schepping dus al voorbij. Juridisch gezien stierf de mensheid tesamen met de Heere 
Jezus aan het kruis. Hij stierf immers in de plaats van de hele Schepping. Hij stierf voor de 
wereld, niet alleen voor de mens. Hij verzoende de wereld met Zich in Zijn dood en 
Opstanding. Dat is al gebeurd!!  
 
Hebreeën 2 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet (met fysieke oftewel stoffelijke ogen), dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien (met gelovige ogen) Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig 
minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de 
genade Gods voor allen den dood smaken zou. 
 
De Heere Jezus Christus wedergeboren in een nieuwe Schepping 
 
De Heere Jezus Christus stond op in een nieuwe Schepping. Hij is na Zijn dood 
wedergeboren, en daarmee Eersteling van die nieuwe Schepping. Er is een nieuwe 
Schepping tot stand gekomen in Christus. En ‘in Christus’ betekent in nauwe verbondenheid 
met Hem, oftewel tesamen met Hem. De Heere Jezus was de Enige Die de Wet goed 
interpreteerde, en Zich er ook aan hield. En daardoor heeft Hij Verlossing tot stand gebracht 
voor allen die onder de Wet waren. 
 
Mattheüs 5 
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota 
noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 
19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd 
hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie 
dezelve zal gedaan en geleerd hebben (=de Heere Jezus Christus), die zal groot genaamd 
worden in het Koninkrijk der hemelen. 
 
Johannes 3 
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand (= de 
Heere Jezus Christus) wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 
-- 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is 
geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
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De schuld betaald 
 
Marcus 10 
45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen, en Zijn ziel ( Zijn doen en laten; Zijn Leven) te geven tot een rantsoen voor velen. 
 
Johannes 1 
29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat 
de zonde der wereld wegneemt! 
 
We hebben al gezien dat de Wet voorschrijft dat de zondaar zal sterven. De Heere Jezus is 
in onze plaats gaan staan. Hij is voor ons, zondaren, gestorven. De Heere Jezus droeg als 
Losser de zonden van de hele mensheid, en moest dus sterven. Hij nam als Losser vrijwillig 
de schuld op Zich. Daarmee heeft Hij de eis van de Wet vervuld. Hij was als wettige 
Erfgenaam van Adam, en dus als Hoofd van heel de mensheid, en als Eerstgeborene, in de 
positie om als Losser te fungeren. Hij heeft de schuld betaald om ons vrij te kopen uit de 
slavernij van de zonden, uit de slavernij van de Wet, en uit de slavernij van de dood.  
 
Hemel en aarde zijn voorbijgegaan 
 
Mattheüs 5 
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota 
noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 
 
Hemel en aarde zijn dus inmiddels voorbijgegaan Met de dood van de Schepper, was heel de 
Schepping dood. Indien Eén voor allen stierf, zijn zij allen gestorven. Daarmee is de Wet 
vervuld. Er is voldaan aan de eis van de Wet, dus de Wet is ontbonden. De Wet is vervuld 
door de Heere Jezus Christus. 
 
Galaten 6 
14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere 
Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar 
een nieuw schepsel. 
 
Beter Verbond 
 
Wij hoeven ons niet te houden aan de regels die in de Bergrede gegeven worden. De regels 
zoals God die bedoeld heeft. Wij kunnen ons daar ook niet aan houden. Maar de Heere Jezus 
Christus heeft Zich wél aan die regels gehouden. En op die manier heeft Hij de Wet vervuld 
en volbracht. En dat betekent dat de Wet niet meer bindend is. De Heere Jezus zégt wel dat 
Hij de Wet niet zal ontbinden, omdat Hij de Wet onderschrijft. De Wet is rechtvaardig en 
goed. Het Oude Verbond werd niet afgeschaft omdat tóch niemand het houden kon, het 
werd afgeschaft nadat het gehouden en vervuld was. Wat bij de Wet onmogelijk was, heeft 
de Zoon van God volbracht. De Heere Jezus Christus heeft in Zijn Opstanding gezorgd voor 
een Beter Verbond. 
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Romeinen 8 
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 
vlees wandelen, maar naar den Geest. 
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der 
zonde en des doods. 
3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft 
God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde 
veroordeeld in het vlees. 
4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, 
maar naar den Geest. 
 
Hebreeën 7 
19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door 
welke wij tot God genaken. 
20 En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, (want genen zijn wel zonder 
eedzwering priesters geworden; 
21 Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft 
gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening 
van Melchizedek). 
22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 
 
Het zou zo moeten, maar is onmogelijk 
 
Door de werken van de Wet, of door eigen werken van de natuurlijke mens, worden wij 
nooit gerechtvaardigd voor God. Onmogelijk om op die manier Zaligheid te ontvangen. We 
kunnen onderschrijven dat het zo zou moeten, maar dat is vanwege onze zonde-natuur 
(erfzonde) niet mogelijk. We kunnen op die manier dus nooit gerechtvaardigd worden bij 
God, want dan zullen we nog rechtvaardiger moeten zijn dan de regels van de 
Schriftgeleerden en Farizeeën… 
 
Mattheüs 5 
20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der 
Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 
 
 
Dit kan ik niet, wilt U mij Genadig zijn? 
 
We zouden eerst erkennen wát Gods eisen zijn; de Bergrede zoals de Heere Jezus die uitlegt. 
Om vervolgens eerlijk toe te geven dat we niet aan die eisen kunnen voldoen. We hoeven 
geen afbreuk te doen aan het Woord van God, en we hoeven de boel niet te verdraaien. We 
hoeven alleen maar te erkennen dat we het niet kunnen. Ja, natúúrlijk kun je de Wet 
afschuiven, en zeggen; ‘ach de Bergrede is toch voor de toekomende Bedeling. Het geldt 
toch voor het geopenbaarde Koninkrijk op aarde, straks’. En denk je dan dat díe mensen in 
de toekomst wél aan de eisen zouden kunnen voldoen ?! Nee. Er is maar één manier om het 
Koninkrijk binnen te gaan, en dat is door wedergeboorte.  
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Wedergeboorte 
 
Romeinen 6 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 

 
We hebben gelezen dat toen de Heere Jezus stierf aan het kruis, de hele Schepping dood 
was. De Heere Jezus is gestorven voor de zonde van de hele wereld. Maar wat heb je aan die 
verlossing van zonde als je dood bent? Nou, het vervolg is dat je, op grond van geloof, levend 
gemaakt kunt worden; wedergeboorte. Als je gelooft, word je uit deze wereld getrokken, en 
overgezet in Zijn Koninkrijk. (zie studie ‘Buiten de wereld’) Dat is de nieuwe Schepping. De 
Heere Jezus Christus is als Eerste wedergeboren in die nieuwe Schepping. Hij is de Eersteling. 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus;(niet door de Wet, maar uit het geloof zijn wij verzoend met God) 
 
1 Petrus 1 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden. 
 
Ongelovigen zijn dood voor God 
 
Geloven is een keuze. Als je er voor kiest om niet te geloven, blijf je voor God gewoon dood. 
Alle ongelovigen zijn dus nog steeds dood. Dood betekent geen communicatie met God. 
Gelovigen zijn door God levend gemaakt om hen de mogelijkheid te geven om Hém te 
dienen in plaats van de zonde. Dat is de nieuwe mens. 
 
2 Korinthe3 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments 
(=Nieuwe Verbond der Genade), niet der letter (=de Wet), maar des Geestes; want de letter 
doodt (=de Wet), maar de Geest maakt levend. 
 
Door geloof ben je wedergeboren 
 
2 Petrus 1 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in 
de wereld is door de begeerlijkheid. 
 
Door geloof zijn wij wedergeboren in de nieuwe Schepping, en nemen daardoor deel aan 
Zijn Goddelijke Natuur. Daarmee is de erfzonde overwonnen. De Heere heeft uit deze oude 
Schepping een nieuwe Schepping gecreëerd, door de dood en Opstanding van Christus. Door 
de dood en Opstanding van Christus zijn wij gerechtvaardigd voor God, ondanks de erfzonde. 
De Heere Jezus Christus heeft in Zijn Opstanding de heerschappij van de (erf-) zonde 



24 
 

overwonnen, en ons daarmee verzoend met God. Daardoor kunnen wij, ondanks onze 
zondige natuur, de Heere tóch dienen. Zónder Christus kunnen wij niet naderen tot God; 
kunnen wij niet naderen tot de Genadetroon. 
 
2 Korinthe 3 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments 
(Nieuwe Verbond der Genade), niet der letter (Oude Verbond der Wet), maar des Geestes; 
want de letter (Wet Gods) doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 
20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg 
ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de 
dingen die in de hemelen zijn. 
21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze 
werken (= erfzonde), nu ook verzoend,  
 
1 Johannes 3 
9 Een iegelijk, die uit God geboren is (=Wedergeboorte), die doet de zonde niet, want Zijn 
zaad (Goddelijke natuur) blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 
 
Zalig zijn de nederigen 
 
Als God van mij verwacht had, dat ik zou leven uit die Wet, dan had God Zijn eigen Schepsels 
niet goed gekend! God kan dat niet van ons eisen, omdat Hij weet dat de mens daar niet toe 
in staat is. God plaats de mens niet vijftienhonderd jaar onder de Wet om eens te kijken wat 
er dan van terecht komt. Hij wist dat daar niets van terecht kon komen. Maar de mens is wél 
in staat on de Wet te onderschrijven, en te beamen dat het op die manier zou móeten. God 
heeft de Wet niet gegeven omdat we daardoor behouden zouden zijn. God heeft ons de Wet 
gegeven zodat wij zouden zien Wíe de Christus zou zijn. Aan wélke eisen Hij zou moeten 
voldoen. Hij heeft ons de Wet gegeven om te demonstreren Wíe de Christus is. En dat wij 
zouden zien, hóe gebrekkig wij zijn. Dat we zouden leren om nederig te zijn. 
 
Door de overvloedige Rijkdom van Zijn Genade 
 
Efeze 1 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade (niet; naar de Rijkdom Zijner Wet), door welke Hij 
ons begenadigd heeft in den Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
 
Wat heb je eraan om een zondaar te vertellen wat ie allemaal fout doet? Dat weet hij zelf 
ook wel. De Wijsheid van God is dat Hij de misdadiger, door Zijn overvloedige Genade, 
vergeeft. Een zondaar heeft Genade nodig, en geen Wet. Er is Genade voor de misdaden, er 
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is vergeving voor zonden. Genade kent geen enkele verplichting, anders is het geen Genade 
meer. En door die Genade zijn wij wedergeboren. Hij heeft ons gemaakt tot een nieuwe 
Schepping, in Christus. En daarom zijn wij niet onder de Wet,  maar leven wij onder de 
Genade van God. DankUwel Heere voor het offer wat U daarvoor gebracht heeft. 
 
Romeinen 11 
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is 
de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken (=werken der Wet), zo is 
het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer. 
 
 
 
 


